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LANDSSTÆVNE 15-20. JULI i HUNDESTED
På REFs hjemmeside er der indlagt en omtale af, hvad landsstævner
typisk byder på - omtalen kaldes fra ’Forsiden’.
Du kan også downloade en 44 siders præsentation af stævnet i højre
kolonne på hjemmesiden: http://www.hundested2013.dk/
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DATOER OG TIDER
Sæsonafslutning i Anlægspavillonen
Regionens fællestræning af opvisningsdanse til
Landsstævnet i Hundested. Dagmarskolen, Ringsted
Regionens Midsommerstævne, Køge Museum
LDFs Landsstævne, Hundested
Folkedansens Dag, Nyvang, Holbæk
Håndværkets Dag, Maribo Frilandsmuseum
Den nye dansesæson begynder, Anlægspavillonen
Ingen dans i efterårsferien
REFs legestue
Juleafslutning
Vi danser igen
Dilettant og legestue
Dilettant og kaffebord
Ingen dans i vinterferien
Sæsonafslutning
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SÆSONAFSLUTNING 2012/2013
Ved afslutning af sæsonen 2012 /2013 vil jeg sige tak for en god sæson.
Det er dejligt, at hver gang vi skal holde noget i foreningen, er der altid nogen
der stiller op og hjælper til - jeg tænker på Spillemandstræffet, jubilæet,
dilettant og legestuer; men ikke nok med det, danselysten og den glæde I
udviser hver onsdag er også meget værd. Her har jeg tilladt mig at bruge en
udtalelse, som vores dejlige danseinstruktør Karen er kommet med. Glemmes
skal heller ikke, at vi er begunstiget med rigtig gode spillemænd. Men nu skal
det ikke være roser alt sammen, jeg er også nødt til at minde om, at hvis der skal
være dilettant, vil det være godt, hvis nogle meldte sig til at være med.
Jeg håber alle får en god sommer og alle møder friske og glade onsdag d. 4-92013 tag gerne venner og familie med, det er altid rart at se nye ansigter, husk
man kan danse gratis i september.
Med venlig hilsen
Torben

BESTYRELSESMØDER






Bestyrelsen har afholdt møder med bla. følgende punkter:
Konstituering med Svend Erik Hilleberg som Næstformand, ellers uændret
Skift af bank for REFs konto - se det nye Reg.- og Kontonr. på sidste side
Planlægning og evaluering af arrangementer
Møde med Karen, Mogens og Marianne vedr. sæsonafslutning og næste
sæson, hvor de fortsætter
De vigtigste aktiviteter fremgår af bladets sidste side

REFs hjemmeside www.ringstedfolkedansere.dk er blevet forsynet med en
beskyttet side (kun for REFs medlemmer), siderne Dansesteder og
Stævnemærker, samt et Fotogalleri - og på siden Dilettantprogrammer er
oplyst, hvilke forestillinger medlemmerne nu kan låne som DVD.

TO DØDSFALD
Foreningens æresmedlem Eleonora Knudsen er sidst i januar
måned afgået ved døden. Hun var formand for REFs Dragtudvalg i
perioden 1973-1981, og hendes og hendes afdøde mand Hans’
mangeårige og aktive medvirken i foreningens liv er utvivlsomt
baggrunden for, at de i 1975 blev udnævnt til æresmedlemmer. Eleonora
forærede for nogle få år siden sin blå Hedebodragt til REF, og i maj 2011
besøgte Lilli, Hanne og jeg hende, takkede for dragten, og vi fik en snak
med hende om gamle dage, samt scannet nogle billeder fra hendes tid i
REF - se Jubilæumsskriftet.
Ære være Eleonoras minde.
John
REFs tidligere forspiller Ditlev Nielsen er medio februar afgået ved
døden. På sin violin spillede han i perioden 1979-1998 for REF, og han
var også med på nogle landsstævner. Jeg mindes gerne de mange gode
musikalske oplevelser og det gedigne spil, han gerne stod for, herunder
når han rigtigt fik Spillemandslauget til at svinge.
Ditlev var med til i 1984 at stifte Midtsjællands Spillemandslaug,
som han den 28.5.1998 blev udnævnt til æresmedlem af.
Ære være Ditlevs minde.
John
PS: Mogens Jensen har skrevet en større nekrolog om Ditlev i Dagbladet,
og den kommer formodentlig også i Trin & Toner, maj 2013.

www.ringstedfolkedansere.dk- en oversigt
Hjemmesiden blev etableret i juni 2007 som en informativ hjemmeside
primært for REFs medlemmer oa. folkedansere.
Forsiden indeholder en generel omtale af REF, Bestyrelsen, Seneste nyt,
Aktivitetskalender, Landsforeningen, Regionen, samt opkald videre.
Aftenholdet fortæller mere om dette hold, om Anlægspavillonen,
Venskabsforening med undersider om tur til Skövde, REFs dansesteder
gennem tiden, samt den beskyttede side kun for REFs medlemmer.
Folkedanser-NYT indeholder det sidst udgivne blad excl. Datoer/Tider.
Datoer/Tider er sådanne fra det sidste blad - opdateres løbende.
Indbydelser indeholder indbydelser fra de nærmeste lokalforeninger,
folkedanser-regionen og undertiden andre.
Fotogalleri indeholder en brugsanvisning, samt opkald til pt. Dilettant2013, 75 års jubilæet, sæsonafslutning 2012 og Dilettant-2012.
75 års Jubilæum m fotos er efter arrangementet redigeret og forsynet
med undersider med flere fotos - dog færre end i Fotogalleriet, der er
tilkommet senere.
Dilettant-2013 er også redigeret efter premieren, og der omtales
gruppens tovholder, samt hvordan vi øver. Herfra kan kaldes undersiden
Dilettantprogrammer siden 1984 (herunder hvilke forestillinger, der
haves på DVD til udlån), samt undersider med Forestillinger 2010-2012.
Folkedragter og -udlejning omtaler foreningens dragter, dragtudvalg,
udlejningsvilkår, de særlige måleskemaer. Du kan hente vejledninger om
brug af Kvindedragt og Mandsdragt (pdf-filer, der åbnes med
programmet Adobe Reader).
Brug af dragt = ovennævnte vejledninger, som agtes forsynet med flere
fotos til illustration af, ’hvordan man gør’
Generalforsamlinger 2008-2013 incl. Dagorden, Referat og Bilag.
REFs love
Midtsjællands Spillemandslaug omtaler laugets 25 års jubilæum 2009,
samt den årlige ’Grøn koncert’, arrangeret af laugets formand og hustru.
Kig jævnligt ind på hjemmesiden - forslag til nye/flere sider modtages
altid gerne. Hvad mangler, hvad vil du gerne kunne slå op mv.?
John

